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JAARVERSLAG 2021 

Inleiding van de voorzitter 

Het jaar 2021 was het eerste jaar van de Stichting Leergeld Uden Landerd. Maar, Leergeld bestond in 

onze regio al langer. Daarom vooraf een kort stukje geschiedenis. 

 

In 2010 namen enkele leden van Rotaryclub Veghel en Rotaryclub Uden het initiatief om te komen tot 

een Stichting Leergeld in Uden en Veghel. In de voorbereidende fase bleek dat de al meer dan 10 jaar  

actieve Stichting Leergeld Oss een kwijnend bestaan leidde, o.a. door het ontbreken van een 

structurele subsidie van de kant van de gemeente Oss. Een goed moment om verder te werken aan 

een Leergeld Uden – Oss – Veghel.  

In diezelfde periode bleek, naast de gemeente Uden,  ook de gemeente Oss bereid te zijn tot een 

structurele subsidie. In maart 2011 ging Leergeld Oss-Uden officieel van start en korte tijd later sloot 

ook de gemeente Veghel aan tot Leergeld Oss-Uden-Veghel. 

Later kwam ook de gemeente Bernheze er bij: Leergeld Maas & Leijgraaf (M&L). De Stichting Leergeld 

Maas &n Leijgraaf is een successtory geworden. Op 1 januari 2020 sloot ook de gemeente Landerd 

aan bij Leergeld M&L. De zorg voor de doelgroepjongeren uit Landerd werd ondergebracht bij 

‘kantoor Uden’ van Leergeld M&L. 

Terugkijkend zijn de voorbije  jaren een mooi proces van regionale samenwerking geweest met als 

resultaat een goed werkend netwerk voor jeugdhulpverlening inzake armoedeondersteuning voor 

jeugd en jongeren. Alle reden om dankbaar terug te kijken op het resultaat van de grote inzet van 

veel Leergeld vrijwilligers met het hart op de goede plaats. En zeker ook van regionale politici, 

ambtenaren en donoren in het sociaal domein. 

Maar het proces van gemeentelijke herindelingen ging belastend werken voor de Leergeld M&L. De 

nieuwe gemeenten waren een “samenwerkingsafspraak” tussen plaatsen die er aan moesten wennen 

dat ze niet langer elkaars concurrenten waren. Dat gewenningsproces ging in de samenwerking met  

Leergeld M&L een belastende factor worden.  

Dat ging ook een rol spelen in de mate waarin scholen voor voortgezet onderwijs en koepels van 

scholen voor basisonderwijs met de Stichting samenwerkingsovereenkomsten gingen sluiten voor 

aanschaf van o.a. ICT-middelen voor leerlingen. Dat waren per scholengroep verschillende afspraken 

(of ook géén afspraken) en dat bleek zelfs ook het geval te zijn met verschillende plaatsen binnen 

eenzelfde gemeente.  

 

Het bestuur van de Stichting Maas en Leijgraaf besloot daarom eind 2020 zich op te splitsen in drie 

regio’s. Per 01 januari 2020 werd in goed overleg binnen het werkgebied Meijerijstad de vroegere 

gemeente Veghel afgestoten. En per 1 januari 2021 splitste de Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf 

zich op in de Stichting Leergeld Uden Landerd en de Stichting Leergeld Oss Bernheze.  

Tegelijk met deze splitsing werd met ingang van dezelfde datum  een vernieuwd cliënt-volgsysteem 

(LISY2021) ingevoerd dat door medewerkers van Leergeld wordt “gevoed” en waarmee de samen- 

werkende partners hun hulpverlening kunnen onderbouwen. Dat heeft een grotere efficiency tot 

gevolg en vraagt minder menskracht. Want een punt van zorg is en blijft immers wel de 

beschikbaarheid van betrokken vrijwilligers voor Leergeld..  
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In de loop van 2020 werd onze samenwerking en geïntegreerde werkwijze met de Stichting 

Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp  landelijk 

overgenomen door de oprichting van de Stichting SAM& (Samen voor alle kinderen). De integratie  

van deze onderdelen in LISY2021 duurt nog voort in 2021. Leergeld doet middels huisbezoek de intake 

en registratie in LISY voor elke hulpvraag, waarop Leergeld maar ook de andere partners hun 

verstrekkingen baseren. Dat werkt efficiënt en verruimt het pakket van verstrekkingen. Gezinnen 

worden bovendien minder geplaagd door wéér een intakeprocedure. 

En zo ging de Stichting Leergeld Uden Landerd dus op 1 januari 2021 van start, met dezelfde 

vrijwilligers die tot dan toe binnen Leergeld M&L het ‘kantoor Uden’ voor hun rekening namen.  

Alleen Frans Jorissen had vanwege gezondheidsproblemen zijn coördinatortaken, vanaf december 

2020, al deels overgedragen aan Arnold Zegers. Arnold  had zich inmiddels ook bekwaamd in het 

werken met het nieuwe, weinig klantvriendelijke, Lisy-cliëntsysteem, en bracht dit ook tijdens een 

groot aantal bijeenkomsten – vaak in samenwerking met Leergeld Nederland - over aan de 

intermediairs.  

Het Lisy-cliëntsysteem had aanvankelijk jammer genoeg te maken met nogal wat opstartproblemen 

en kinderziektes, hetgeen bij de medewerkers erg demotiverend werkte. Maar met ieders inzet ging 

dit toch steeds beter. Jammer dat enkele intermediairs, vooral ook hierdoor, aan het eind van dit jaar 

helaas afscheid hebben genomen van Leergeld Uden Landerd.  

Voor de bijeenkomsten van de coördinator met de intermediairs konden we, vanwege corona, geen 

gebruik meer maken van de ruimte in basisschool De Tandem. Gelukkig vonden we een locatie binnen 

het Udense bedrijf Wiltec, waar coördinator en intermediairs 1x per maand kunnen samenkomen en 

gebruik maken van alle faciliteiten. 

 

De samenwerking met bestuur en ambtenaren van de gemeenten Uden en Landerd verliep bijzonder 

goed. 

 

Toch was het geen gemakkelijk jaar, met de opstart van de lokale organisatie, met weinig tot geen 

(financiële) steun van Leergeld Nederland en nog een jaar corona-perikelen, waardoor ook wat 

minder gezinnen dan voorheen een beroep hebben gedaan op Leergeld. 

 

Met het oog op de fusie tussen Landerd en Uden op 1 januari 2022 is de stichting voornemens begin 

2022 de naam te wijzigen in Stichting Leergeld Maashorst, gelijk aan de naam van de nieuw te 

vormen gemeente. 

 

Frans Schmitz 

voorzitter Stichting Leergeld Uden Landerd / Stichting Leergeld Maashorst 
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PERSONELE SITUATIE 

In 2021 is er zes keer een bestuursvergadering geweest, waarbij  waar mogelijk de  

coördinator bij aanwezig was. Regelmatige afstemming met de coördinator heeft de 

voorkeur en zal worden gehandhaafd. 

 

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt: 

voorzitter:  Frans Schmitz 

penningmeester: Marie-Jose Lunenborg, vanaf 1 november Noud Schampers,  

secretaris:  Leny Goijer 

lid:   Bas Vervest  

 

  

De coördinator is: 

Arnold Zegers, Algemeen, Beheerder Lisy 2021 

 

Voor de stichting waren naast de coördinator 6 intermediairs, ook allen vrijwilliger, actief. Zij 

zijn het visitekaartje van Leergeld; vanwege het feit dat anonimiteit c.q. privacy binnen 

Leergeld een hoog goed is, publiceren wij hier geen namen. Maar de intermediairs zijn 

ervaringsdeskundigen in het omgaan met armoede en bezoeken de aanvragers thuis. Zij 

werken “achter de voordeur”. Hun werk vereist veel tact, sociale betrokkenheid en respect 

voor de ander. De Stichting prijst zich dan ook zeer gelukkig met het feit dat juist deze zeer 

betrokken mensen als vrijwilliger de doelstelling van Leergeld in de praktijk brengen. 

 

Helaas hebben we, zoals eerder gezegd, op het eind van dit jaar afscheid moeten nemen van 

3 intermediairs. 
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2021 IN CIJFERS    

Het jaar 2021 is in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar geworden. Niet alleen omdat dit het 

eerste jaar was van de Stichting Leergeld Uden Landerd), maar ook doordat een groot deel van het 

jaar wederom werd beheerst door de Corona-pandemie. 

In het jaar 2021 hebben we, ondanks de langdurige sluiting van scholen, weer veel kinderen van basis 

- en voortgezet Onderwijs kunnen helpen.  

Natuurlijk zijn er door de stichting ook kosten gemaakt. Door Stichting Leergeld Nederland 

wordt voor de verhouding tussen inkomsten en kosten voor Beheer en Administratie een 

vuistregel gehanteerd van maximaal 25%. In 2021 bleef dit percentage voor Leergeld Uden 

Landerd daar, ondanks de extra opstartkosten, onder.  

Vanuit het budget van Leergeld Uden Landerd zijn: 

352 (Uden 312 & Landerd 40) verstrekkingen gedaan aan ‘unieke’ kinderen 

uit 242 (Uden 214 & Landerd 28) verschillende gezinnen. 

 

Daarnaast zijn door onze bemiddeling  21 kinderen ondersteund met een donatie van het 

Nationaal Fonds Kinderhulp, voor een totaal van meer dan € 6600,-. 

 

Voor jongeren uit Uden en Landerd hebben we 235 aanvragen verzorgd bij het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Brabant. Te weten: 

- 141 aanvragen voor sport; 

- 31 aanvragen voor cultuur; 

- 63 aanvragen voor zwemlessen. 

-  

In 2021 hebben zich 68 (Uden 56 & Landerd 12) nieuwe gezinnen bij ons gemeld. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2021 

 

INKOMSTEN 2021: 
 

Subsidies gemeenten Uden en Landerd  €  49.116 

Giften en schenkingen    €     4.075 

Nationaal Fonds Kinderhulp    €     6.617 

            

 TOTAAL INKOMSTEN       €  59.808 

 

 

UITGAVEN 2021: 

 

 Kosten beheer en administratie  €  11.261 
  Bestuurskosten  €         80 

  Beheer en administratie €  10.995 

  Kosten bank   €        186 

 

 Kosten Meedoen     €  30.886 
  Onderwijs   €  13.296 

  Sport    €    1.657 

  Welzijn   €  15.933 

 

 TOTAAL UITGAVEN       € 42.147 

 

 BESTEMMINGSRESERVE       € 17.661 
 

(Zie ook bijlage) 

 

BALANS PER 31-12-2021    

ACTIVA     PASSIVA 

       

Liquide 

Middelen   €            23.013,00  Stichtingskapitaal  €    5.351,00   

   Algemene reserve  € 17.662,00   
       

         

   €            23.013,00     € 23.013,00   
      

SPEERPUNTEN VOOR 2022: 
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In willekeurige volgorde zijn dat de volgende zaken: 

- het verder uitdragen van de missie van Leergeld in de breedste zin van het woord, door 

verdere uitbreiding  van PR-activiteiten, waardoor meer behoeftigen uit de doelgroep 

worden bereikt; 

- de continue professionalisering van de signalering van kinderen-in-de- knel en van de 

manier om die kinderen de helpende hand te bieden; 

- het verder uitbouwen  van het goed functionerende lokale netwerk van onderwijs, 

gemeente en andere  hulpverleningsinstellingen en –bureaus, om zodoende een 

hulpvraag aan Stichting Leergeld binnen ieders bereik te brengen; 

- uitbouw van de sponsoring, waarbij vooral het vinden van meerjarige fondsen binnen de 

nieuwe gemeente Maashorst een uitdaging is; 

- overdragen van de mindset dat we als Stichting Leergeld Maashorst echt het laatste 

vangnet zijn door de hulpvragers in eerste instantie zo goed mogelijk te wijzen op 

andere bronnen voor hulp voordat wij, als Leergeld, bijspringen; 

- het verder professionaliseren van de organisatie.  

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juni 2022. 

 

 

Namens het bestuur, 

Leny Goijer, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld Maashorst (tot 01-01-2022 Leergeld Uden Landerd) 

KvK nummer 80769594 

Bankrekening NL20RABO0360928838 

Anbistatus per 1 januari 2021 

 

www.leergeldmaashorst.nl  

Email:  info@leergeldmaashorst.nl 

E-mail (voor bestuurszaken): secretariaatleergeldudenlanderd@gmail.com 

 

Bezoekadres (alleen op afspraak): Ereprijsstraat 1, 5402 GA Uden 

Postadres (tot 31-12-2022): Postbus 773, 5400 AT Uden 

 


